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02 a 06/set 092/2005
11 8 / 2 0 0 5
11 9 / 2 0 0 5

Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande

RS
RS
RS

44.983.435/0005-00
01.785.688/0001-25
74.109.828/0001-19

Granel Química Ltda
Terminal Graneleiro S.A. - TERGRASA.
Terminal Marítimo Luís Fogliatto S.A. - TERMASA.

16 a 18/set 085/2005 Areia Branca RN 34.040.345/0001-90 Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Terminal Salineiro de Areia Branca

19 a 20/set 11 3 / 2 0 0 5 Simões Filho BA 17.227.422/0052-47 Gerdau Açominas S.A. - USIBA-Terminal Marítimo Gerdau.

04 a 08/nov 094/2005
146/2006

Vila Velha
Vila Velha

ES
ES

27.745.124/0002-33
39.826.482/0001-79

Polimodal Transportes e Serviços Ltda.
Companhia Portuária Vila Velha - CPVV - Cais de Capuaba

18 a 22/nov 095/2005
11 6 / 2 0 0 5

Tr i u n f o
Imbé

RS
RS

88.948.492/0001-92
02.709.449/0058-94

Companhia Petroquímica do Sul - PETROSUL - Terminal de Santa Clara
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO - Terminal Marítimo Almirante Soares Dutra - TEDUT.

SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA

DO CONSUMIDOR

DESPACHO DO DIRETOR
Em 22 de janeiro de 2013

No- 3 - Referencia: Processo Administrativo nº 08012.000341/2013-81
Representante: DPDC ex officio. Representado: Chrysler Group do
Brasil Comércio de Veículos Ltda.. Assunto: Realização de recall fora
dos padrões determinados pela Lei nº 8.078/90 e Portaria MJ nº
487/2012 .

Adoto Nota Técnica nº 10/2013 CGCTPA/DPDC/Sena-
con/MJ. Ante os indícios de infração ao disposto nos aos artigos 4º,
I; 6º, I, VI; 10, §1º todos do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, nos termos do artigo 50 da Lei n 9.784/99, acolho a
Nota elaborada pela Coordenação-Geral de Consultoria Técnica e
Processos Administrativos, cujo relatório e fundamentação passam a
fazer parte integrante da presente decisão, e determino a instauração
de Processo Administrativo no âmbito deste Departamento, notifi-
cando-se a empresa Chrysler Group do Brasil Comércio de Veículos
Ltda. para apresentar defesa, na forma do disposto no artigo 44 do
Decreto n. 2.181 de 20 de março de 1997.

AMAURY MARTINS DE OLIVA

Ministério da Previdência Social
.

CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA
C O M P L E M E N TA R

RESOLUÇÃO No- 9, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012

Altera a Resolução nº 18, de 28 de março
de 2006, do Conselho de Gestão de Pre-
vidência Complementar, que estabelece pa-
râmetros técnico-atuariais para estruturação
de plano de benefícios de entidades fecha-
das de previdência complementar, e dá ou-
tras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PRE-
VIDÊNCIA COMPLEMENTAR, no uso das atribuições que lhe con-
ferem o art. 5º da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001,
o art. 13 da Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009, e os arts. 2º
e 4º do Decreto nº 7.123, de 3 de março de 2010, torna público que
o Conselho, em sua 7ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 29 de
novembro de 2012, considerando o disposto nos arts. 3º , inciso III, 7º
, 9º , caput, e 18, §§ 2º e 3º , da referida Lei Complementar,
resolveu:

Art. 1º O subitem 2.4 e o item 4 do Regulamento Anexo à
Resolução nº 18, de 28 de março de 2006, do Conselho de Gestão da
Previdência Complementar - CGPC, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"2.4. A adequação da tábua biométrica utilizada para pro-
jeção de longevidade deverá ser atestada por meio de estudo es-
pecífico cujos resultados comprovem a aderência, nos três últimos
exercícios, entre o comportamento demográfico da massa de par-
ticipantes e assistidos vinculados ao plano e a respectiva tábua bio-
métrica utilizada." (NR)

"4. A taxa máxima real de juros admitida nas projeções
atuariais do plano de benefícios, que será utilizada como taxa de
desconto para apuração do valor presente dos fluxos de contribuições
e benefícios, é de:

I - 6,0% (seis por cento) ao ano ou sua equivalência mensal,
na avaliação atuarial relativa ao exercício de 2012;

II - 5,75% (cinco inteiros e setenta e cinco centésimos por
cento) ao ano ou sua equivalência mensal, na avaliação atuarial re-
lativa ao exercício de 2013;

III - 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento) ao ano
ou sua equivalência mensal, na avaliação atuarial relativa ao exercício
de 2014;

IV - 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento) ao ano ou sua equivalência mensal, na avaliação atuarial re-
lativa ao exercício de 2015;

V - 5,0% (cinco por cento) ao ano ou sua equivalência
mensal, na avaliação atuarial relativa ao exercício de 2016;

VI - 4,75% (quatro inteiros e setenta e cinco centésimos por
cento) ao ano ou sua equivalência mensal, na avaliação atuarial re-
lativa ao exercício de 2017; e

VII - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) ao
ano ou sua equivalência mensal, nas avaliações atuariais relativas aos
exercícios de 2018 e seguintes.

4.1. A adoção de taxa real de juros para cada plano de
benefícios deverá ser justificada pela entidade fechada de previdência
complementar com base em estudos técnicos que comprovem a ade-
rência das hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de
custeio e ao fluxo futuro de receitas de contribuições e de pagamento
de benefícios. Tais estudos devem ser apreciados pelo Conselho De-
liberativo e pelo Conselho Fiscal da entidade fechada, e ficarão dis-
poníveis na entidade para conhecimento de participantes e patro-
cinadores e apresentação ao órgão fiscalizador sempre que requi-
sitados.

4.2. Ficam vedados a adoção de taxas negativas para as
projeções de crescimento real de salários ou crescimento real dos
benefícios do plano, bem como agravamento ou desagravamento em
outras hipóteses cuja combinação resulte em taxa superior ao limite
previsto no caput.

4.3. As entidades fechadas que administrem planos com taxa
real de juros superior aos limites estipulados no item 4 e igual ou
inferior a 6,0% (seis pontos percentuais) poderão mantê-la, desde que
autorizadas anualmente pela Superintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar - Previc, com base em estudo que comprove a sua
plena adequação e aderência.

4.4. A Previc poderá determinar a aplicação das taxas de
juros estabelecidas no item 4 caso sejam verificadas inconsistências
nos estudos de adequação e aderência referidos nos subitens 4.1 e
4.3.

4.5. Entende-se por adequação e aderência, para fins dos
estudos de que tratam os subitens 2.4, 4.1 e 4.3:

I - a conformidade decorrente da confrontação entre as pro-
babilidades de ocorrência de morte ou invalidez constantes da tábua
biométrica utilizada em relação àquelas constatadas junto à massa de
participantes e assistidos nos últimos três exercícios; e

II - a convergência entre a taxa real de juros estabelecida nas
projeções atuariais e a taxa de retorno real projetada para as apli-
cações dos recursos garantidores, ponderada em função dos seguintes
fatores:

a) montante de ativos de investimento por segmento de apli-
cação, fluxo projetado de investimentos e desinvestimentos, fluxo de
receitas com juros, cupons, dividendos, aluguéis, vendas de ativos e
outras receitas;

b) fluxo projetado das contribuições normais previstas no
plano de custeio, fluxo de contribuições extraordinárias, fluxo de
recebimento de parcelas relativas a pagamento de dívidas contratadas
ou outras receitas de qualquer natureza; e

c) fluxo projetado de pagamento de benefícios, inclusive de
risco, de diferenças de benefícios decorrentes de demandas judiciais,
de projeções relativas a resgate e portabilidade.

4.6. Os estudos referidos nos subitens 2.4, 4.1 e 4.3 deverão
ser:

I - elaborados por atuário habilitado e legalmente respon-
sável pelo plano de benefícios;

II - aprovados pela Diretoria Executiva e pelo Conselho
Deliberativo; e

III - atestados tempestivamente em parecer do Conselho Fis-
cal da entidade fechada.

4.7. Os conselheiros e dirigentes das entidades fechadas se
pautarão pela busca da sustentabilidade de longo prazo do plano de
benefícios.

4.8. O atendimento aos padrões mínimos estabelecidos nesta
Resolução e em normas correlatas não exclui os responsáveis do ônus
de demonstrar tempestivamente a adequação das hipóteses e pre-
missas atuariais, regimes financeiros e métodos de financiamento
adotados no plano de benefícios." (NR)

Art. 2º O Regulamento Anexo à Resolução CGPC nº 18, de
2006, passa a vigorar acrescido do subtítulo e dos itens 13 a 15
seguintes:

"Disposições Gerais
13. Compete ao Conselho Fiscal da entidade fechada atestar,

mediante fundamentação e documentação comprobatória, a existência
de controles internos destinados a garantir o adequado gerenciamento
dos riscos atuariais.

14. A Diretoria Executiva da entidade fechada deverá in-
formar ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal, aos patro-
cinadores e aos participantes a rentabilidade bruta e a rentabilidade
líquida auferidas em cada segmento de aplicações e em cada fundo de
investimentos, bem como as taxas de administração, taxas de per-

formance e todos os demais custos incorridos com a administração
própria e terceirizada dos ativos de investimentos, de acordo com as
instruções a serem estabelecidas pela Previc, que deverão considerar
as modalidades e o porte dos planos de benefícios previdenciários.

15. Os conselheiros e dirigentes das entidades fechadas são
responsáveis pelo cumprimento do disposto nesta Resolução e em
normas correlatas, o que não exime o atuário da entidade ou outro
profissional que lhe preste serviço, diretamente ou por intermédio de
pessoa jurídica contratada, de responder pelos estudos, cálculos e
serviços sob sua responsabilidade.

15.1. O descumprimento do disposto nesta Resolução e em
normas correlatas sujeita os aludidos conselheiros, dirigentes e pro-
fissionais a processo de apuração de responsabilidade, nos termos da
legislação aplicável."

Art. 3º Fica a Previc autorizada a editar as instruções com-
plementares necessárias ao cumprimento do disposto nesta Resolução,
observado o disposto na parte final do item 14.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de
2013.

GARIBALDI ALVES FILHO

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012

Altera a Resolução nº 26, de 29 de se-
tembro de 2008, do Conselho de Gestão da
Previdência Complementar, que dispõe so-
bre as condições e os procedimentos a se-
rem observados pelas entidades fechadas de
previdência complementar na apuração do
resultado, na destinação e utilização de su-
perávit e no equacionamento de déficit dos
planos de benefícios de caráter previden-
ciário que administram, e dá outras pro-
vidências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PRE-
VIDÊNCIA COMPLEMENTAR, no uso das atribuições que lhe con-
ferem o art. 5º da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001,
o art. 13 da Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009, e os arts. 2º
e 4º do Decreto nº 7.123, de 3 de março de 2010, torna público que
o Conselho, em sua 9ª Reunião Ordinária, realizada no dia 19 de
dezembro de 2012, considerando o disposto nos arts. 3º , inciso III, 7º
, 9º , caput, e 18, §§ 2º e 3º , da referida Lei Complementar,
resolveu:

Art. 1º O art. 9º da Resolução nº 26, de 29 de setembro de
2008, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar - CGPC,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 9º
§ 1º Observado o disposto no caput, a EFPC deverá adotar,

além de outras hipóteses consideradas necessárias na avaliação da
própria EFPC e do atuário responsável pelo plano:

I - tábua biométrica que gere expectativas de vida completa
iguais ou superiores às resultantes da aplicação da Tábua AT-2000
Suavizada em 10% (dez por cento), observado o disposto nos subitens
2.1 e 4.8 do Regulamento Anexo à Resolução CGPC nº 18, de 2006;
e

II - taxa máxima real de juros correspondente aos tetos
estabelecidos no item 4 do Regulamento Anexo à Resolução CGPC
nº 18, de 2006, reduzida em um ponto percentual, para cada um dos
respectivos exercícios.

§ 2º Aplica-se o disposto nos incisos I e II aos processos
submetidos à Superintendência Nacional de Previdência Complemen-
tar - Previc que tenham como base os exercícios de 2013 e se-
guintes." (NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de
2013.

GARIBALDI ALVES FILHO


